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Sednikamni

Mno2ica se6nih kamnov iz mehurja enega psa.

ednih kamnov je vet vrst,
razlikujejo pa se po kemidni sestavi. V veiini primerov gre za tako imenovane struvitne
kamne, ki so sestavljeni iz minerala magnezijev amonijev fosfat. Pojavljajo pa se
tudi kamni in kristali, sestavljeni iz kalcijevega oksalata, kalcijevega fosfata, cistina ali amonijevega urata. Ker se najpogosteje pojavljajo struvitni kamni, bomo tokrat pisali samo o njih.
Vsi setni kamni nastanejo iz posameznih seinih kristalov, ki se izlotajo iz
urina. Ti kristali so zelo majhni, dez nekaj
dasa pa se zainejo zdrul,evali v vedje
delce, ki jih lahko opazimo tudi s prostim
odesom. Ce so ti delci, podobni pesku, Ze
v urinu in ostajajo v sednih poteh, se zadnejo na njihovi povr5ini usedati dodatni
kristali in postopoma nastanejo kamni, ki
Iahko doseZejocelo do deset centimetrov
premera.
Sami sedni kristali, ki se kdaj pa kdaj
izlodijo z urinom, ne povzroiajo teZav.Pri
nekaterih psih, kjer je kristalov vei, pa iz
niih v razmeroma kratkem iasu nastaneio
kamni. Dejavniki, ki vplivajo na njihov
nastanek, so razlitni. Lahko gre za bakteriiske okuZbe sedil, za dedne deiavnike

(pasma - predispozicija), za koliiino popite vode, prehrano in kislost urina. Na
nastanek sednih kamnov lahko r,pliva Ze
en sam od navedenih dejavnikov, ponavadi pa jih rpliva vei.
OkuZbe sedil. Nekatere bakterijske infekcije sedil, ki poveiujejo alkalnost
urina, so najpomembnejii razlog za nastajanje struvitnih kristalov. K temu pripomorejo bakterije s svojimi encimi, katerih delovanje poveiuje koncentracijo sestavnih delov nekaterih mineralov.
Hrana. Hrana, ki vsebuje velike koliiine dolodenih mineralov moino poveda
moZnost nastajanja setnih kristalov. Magnezij in fosfor sta mineralni komponenti
najpogostej5ewste sednegakristala, struvila, zato je pomembno, da se v pasji
hrani izogibamo prevelikim kolidinam
obeh mineralov. Tudi prevelik deleZ beljakovin v hrani pripomore k viSjemu deleZu
sestavnih delov nekaterih mineralov v
urinu. Na kislost urina (pH) vpliva 5e
hrana, kar lahko spodbudi nastajanje dolodenih vrst sednih kamnov.
Premalo popite vode. Premajhna koliiina popite vode povzroti, da je urin preved koncentriran, kar poveda moZnost nastanka sednih kamnov.
Pasemska predispozicija. Doloiene
pasme psov, kot so pritlikavi Snavcerji,
dalmatinci, yorkSirski terierji in buldogi,
so bolj nagnjene k nastanku posameznih
wst seinih kamnov.
Bolezenski znaki. Na sedne kamne
lahko skrbnika opozori navzodnost krvi v
urinu, pogostejie uriniranje, pri iemer pa
lahko pes izlota manj5e kolidine urina.
Pogosto skrbnik opazi tudi napenjanje ali
boledino med uriniranjem, pes pa lahko
stoji v poloZaju za uriniranje precej dlje
iasa kot sicer. Poudariti pa kaZe dejstvo,
da veliko psov ne kaZe nikakrinih zna-

kov, pad pa pri rentgenskem slikanju zaradi kakega drugega razloga veterinar
$gotovi, da ima pes mehur poln kamnov.
Ceprav pes ne kaZe nobenih bolezenskih
znakov pa se moramo zavedati, da je
lahko navzodnost kamnov v seiilih zelo
nevarna. ee kamen zapre katero od sednih poti, gre za zelo nevarno stanje, ki
lahko povzrodi tudi boledo smrt. V temu
primeru lahko pomaga le hiter kirurSki
poseg.
Diagnoza. Veterinar posumi v navzoinost sednih kamnov na podlagi kliniinih
znakov potrdi pa jlh z otipavanjem skozi
trebuSno steno ali z rentgenskim slikanjem. Vrsto kamnov pa ugotovi zlaboratorijsko preiskavo urina.
Z&avljenje. Kamne lahko opravimo na
ved naiinov. Doloienih vrst kamnov ni
mogode "raztopiti" in v tem primeru je
potreben kiruriki poseg. Na sreio pa je
mogode najpogostejSowsto sednih kamnov, torej struvite, precej preprosto raztopiti s posebno dietno hrano. Z drugimi
wstami dietnih hran pa lahko razmeroma
uiinkovito prepredujemo vnoviien nastanek razliinih vrst seinih kamnov. Po potrebi bo veterinar odredil tudi zdravljenje
z antibiotiki ali drugimi zdravili.
Zelo pomembna je seveda preventiva.
Eden najpomembnejSih dejavnikov pa je
pravilna prehrana. Hrana naj bo kakovostna, brez preseZkov razlidnih mineralov in beljakovin, ki v veijih kolidinah povedujejo moZnost za nastajanje sednih
kristalov. Poleg tega je treba psu omogoditi, da popije dovolj vode. Veija koliiina
popite vode namred redii koncentracijo
mineralov v urinu in tako manj5a moZnost njihove kristalizacije. Prav je tudi, da
psu omogoiimo dovolj dolge in pogoste
sprehode, da lahko temeljito izprazni
mehur.
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